
 مشکالت آپديت جديد اينستاگرام

در کنار همه اين آپديت ها و ويژگي هاي جديد که توضيح داديم، مشکالتي هم دارد که در زير به آن ها 

 .اشاره مي کنيم

 مشکالت دايرکت

طبق اعالم بسياري از کاربران، بعد از آپديت جديد، در ارسال و دريافت پيام هاي دايرکت مشکالتي به 

 .وجود آمده. براي کاربراني که اقدام به آپديت اينستای خود کردند، مشکالت زير به وجود آمده

 هنگ کردن برنامه هنگام آپلود فیلم يا عکس

نگام پست گذاشتن، با آپلود نشدن پست مواجه شده اند و برنامه برای بسياری از کاربران پيش آمده که ه

بسته شده است. اين مشکل مربوط به قسمت کرش اپ شما می باشد. برای حل آن بايد به قسمت تنظيمات، 

Applications  رفته گزينه  Manage Applications را انتخاب کنيد. Force Stop  را برای

 .مجدد برنامه برای شما باز شود و مشکل هنگ آن برطرف شوداينستاگرام انتخاب کنيد. تا 

 باز نشدن اينستاگرام

اگر گوشی اندرويدی داشته باشيد، گاهی اوقات مشاهده می کنيد که اينستاگرام شما باز نمی شود. در هنگام 

نامه بر (Data) و داده (Cache) باز شدن متوقف خواهد شد. برای رفع اين مشکل، شما بايد حافظه کش

رفته  Applications اينستاگرامتان را از دستگاه اندرويدی خود حذف کنيد. برای حل اين مشکل به بخش

را مشاهده می کنيد.  Clear Cache را انتخاب کنيد. در پايين همان صفحه، گزينه Instagram و برنامه

اهيد کرد. در بسياری از را می زنيد، تمام ديتای برنامه اينستاگرام را حذف خو Clear Cache وقتی

موارد، با همين کار ساده مشکل اينستاگرام شما برطرف می شود؛ اما اگر اين اتفاق نيفتاد، برنامه 

 .اينستاگرامتان را به صورت کلی از موبايلتان پاک کرده و نسخه جديد اينستاگرام را دانلود و نصب کنيد

 الگین نشدن در پیج بعد از آپديت برنامه

ايج ترين مشکالت جديد اينستاگرام ، اين است که برنامه اينستاگرام نمی تواند با سرور اصلی يکی از ر

 :اينستاگرام ارتباط برقرار کند. در اين زمان است که پيغام زير را می بينيد

Sorry, we couldn’t connect to our login server. Please confirm you have an 

internet connection and try again in a moment 

هر زمان چنين اروری را ديديد، مطمئن باشيد که تبلت يا گوشی شما نمی تواند به اينستاگرام متصل شود و 

د. اگر اينترنت شما دائما قطع و وصل شود و سرعت اينترنت شما بايد اتصال اينترنت خود را بررسی کني

شما ضعيف باشد، اين مشک برای اکانت شما پيش می آيد و بايد منتظر باشيد تا اين مشکل برطرف شود و 

 .در زمان ديگری برای رفتن به پيج خود تالش کنيد

 رفرش نشدن صفحه



ياد، با مشکل بارگذاری نشدن تصاوير مواجه شده ايد. اگر زياد اهل کار با اينستاگرام باشيد، به احتمال ز

را مشاهده خواهيد کرد. زمانی که اينترنت  «couldn’t refresh feed» در اين زمان، اروری با پيغام

شما کند است، شاهد چنين مشکلی خواهيد بود. در بعضی از اوقات، به قدری استفاده از اينستاگرام زياد 

رام نمی توانند به همه درخواست ها پاسخ دهند و هنگام بارگذاری تصاوير به است که سرورهای اينستاگ

خوريد. در بسياری از اوقات، با برطرف کردن مشکل کندی يا قطعی اينترنت، اين مشکل هم مشکل برمی

برطرف خواهد شد. پس نگاهی به اتصال اينترنت خود بيندازيد و خيالتان را از بابت اتصال اينترنت و 

 .آن راحت کنيد سرعت

 انتشار پست های چند صفحه ايی

اينه که پست هايی که به صورت چند صفحه ای بود رو منتشر می کرديد اينستا اون پست   مشکل بعدی

اينکه  در مورد  هارو رو نمايش نميداد توی هوم مخاطب هاتون. حاال از اين موضوع دوتا برداشت شده 

ميشه برداشت کرد که اينستا توی بتای جديدش قصد داشته  هوم  پست های کروسلی رو نشون نميداد توی

پست های کروسل ای رو حذف کنه. اتفاقا توی ورژن ها يه نسخه اشتباهی گذاشتند و اتفاقی که افتاده پست 

نمايش داده نشد.البته که اين اشتباه توی صد در صد بخش دولوپمنت  home  های کروسلی ديگر داخل

اينستاگرم تصميم داشته اين مدل پست های   ده. اما می توان حدس زد که احتمال دارداينستاگرام رخ دا

کروسلی رو که منتشر ميشد، در اينستگرام رو حذف کنه و ديگه اجازه نده شما پست های چند صفحه ای 

 .منتشر کنيد

 


